
Bifrostin sirpaleista taottuun Hofud-miekkaan on valettu 
kummankin maailman taikuutta. Ihmiskunnan maailmaa suo-
jelemaan luotu Hofud on ase, joka seisoo voiton ja täydellisen 
tuhon välissä. Hofud on musertava vastuu. Jos otat sen käteesi, 
vastuu on sinun. 

Mikään muu miekka ei ole Tyrfingin veroinen. Se ei koskaan ruos-
tu tai lyö ohi ja se viiltää kiven ja metallin läpi yhtä helposti kuin 
kankaan. Mutta mahtavassa miekassa asustaa pahuus. Tyrfingin 
käyttäjä on kaikkivoipa, mutta vain pelaamiselle omistautuneet 
pystyvät hallitsemaan Tyrfingiä. Kuulutko sinä heihin?

Svartalfheimin tarunomaisen maailman kääpiöiden takoma Mjolnir 
saattaa olla mahtavin ja väkevin koskaan luotu ase. Se on taika-
ase ja pelaajan käsissä se voi karkottaa kaaoksen ja pahuuden 
voimat. Heitettynä se osuu aina ja palaa aina omistajansa luo. 

USP
- Korkealaatuinen optinen 
3 200 DPI:n Avago™-anturi

- Kestävät Mingzhe-kytkimet  
(5 milj. painallusta)

-  Sisäänrakennettu 
RGB-huomiovalo

- Molempikätinen ja kevyt 
rakenne

- Paino: 125 g

- Hiiren koko: 117 * 64 *  
38mm

USP
- Korkealaatuinen optinen  
 10 000 DPI:n PixArt© 
3325 -anturi

- Markkinoiden johtavat  
Omron -kytkimet (20 milj. 
painallusta)

- Makro-ohjelmoitavissa 
ohjelmiston kautta

- Täysi 5 vyöhykkeen RGB- 
valaistus (suunnittele itse)

- Päivitysnopeus: 1 000 Hz  
& IPS: 100

USP
- Korkealaatuinen optinen  
12 000 DPI:n PixArt©  
3360 -anturi

- Markkinoiden johtavat 
Omron -kytkimet (20 milj. 
painallusta)

- Makro-ohjelmoitavissa 
ohjelmiston kautta

- Täysi 7 vyöhykkeen RGB- 
valaistus (suunnittele itse)

- Päivitysnopeus: 1 000 Hz  
& IPS: 250

- Paino: 120 g

- Hiiren koko: 123 * 71 * 41mm

- Paino: 135 g

- Hiiren koko: 126 * 82 * 42mm

 Tuotetunnus: 160398 Tuotetunnus: 160400Tuotetunnus: 160399

7 vyöhykkeen aito 
RGB-valaistus  

 (16,8 miljoonaa väriä)

Langallinen optinen 
 12 000 DPI:n pelihiiri 

 makroilla

Omron-kytkimet   
(20 miljoonaa
painallusta) 

5 vyöhykkeen aito 
RGB-valaistus  (16,8 
miljoonaa väriä)

Langallinen optinen 
 5 000 DPI:n pelihiiri 

 makroilla   

Omron-kytkimet   
(20 miljoonaa
painallusta)

Aito RGB-valaistus  
(16,8 miljoonaa väriä) 

Langallinen optinen
3 200 DPI:n  pelihiiri

   

Molempikätinen 
muotoilu  oikea- ja 

 vasenkätisille 
käyttäjille


